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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr A 16:1
 

Kf § 102/2016 Dnr KS 2016/211

Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Antagen av kommunfullmäktige 12 september 2016, Kf § 102.
Gäller från 15 oktober 2016.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige.

Dokumentansvarig tjänsteman: Säkerhetssamordnare.

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
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Lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla kommun

Tomelilla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentliga platser 
finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Tomelilla kommun ska upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats 
under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2.  Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhetstid
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 10 §, 11 §, 12 §, 17 § 
och 20 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
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Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, lossning, forsling och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska Miljöförbundet eller 
räddningstjänsten kontaktas innan arbetet påbörjas.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning eller utrymningsvägar blockeras. Räddningstjänstens arbete får 
inte hindras, inte heller får hanteringen utgöra hinder för eller riskera att skada personer 
med funktionsnedsättningar.

Schaktning, grävning, återställning m.m.

6 § Den som är ansvarig för uppgrävande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på 
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga störning.
Återställning ska utföras enligt ”Allmänna bestämmelser för grävning i Tomelilla 
kommun”.

Störande ljud

7 § Arbete som orsakar störande buller, t ex stenkrossning, pålning och nitning samt 
sådant arbete där kompressorer, pneumatiska borrar och liknande motordrivna verktyg 
och redskap används, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd på vardagar kl. 20.00 - 
07.00 samt alla tider lördagar, söndagar och helgdagar.

Containrar

8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container, som ställs upp på offentlig 
plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. Containern ska 
tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och telefonnummer.
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Markiser, flaggor, skyltar och utbud av varor

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,40 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Föremål, t ex trottoarskyltar och varor, får inte ställas upp så att de utgör hinder för dem 
som passerar med förflyttningshjälpmedel/barnvagn eller så att de riskerar att skada 
personer med funktionsnedsättningar.

Affischering

10 § Affischer, annonser, klistermärken, projicerade budskap eller liknande anslag får inte 
utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar 
eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på anordningar som är avsedda för detta 
ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte ingår i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
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Förtäring av alkohol

13 § Alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom de områden som anges på 
bifogad karta (bilaga 1) annat än i samband med och inom områden som omfattas av 
tillåten utskänkning av sådana drycker. Alkoholdrycker får inte förtäras på skolgårdar och 
lekplatser inom Tomelilla kommun.

Följande platser omfattas:
- Järnvägsstationen och avgränsat område söderut längs järnvägsspåret.
- Torget och området runt fritidsgården Soffta samt västra delen av Gustafs Torg.
- Välabäcken med sträckning ner till Skogsbacken.

Hundar

14 § Hundens ägare, eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa 
bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund 
för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för 
polishund i tjänst.

15 § Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats, förutom inom område särskilt 
anordnat för hundrastning. Hund ska vara märkt i enlighet med bestämmelser i 2 § Lag 
om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).

16 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser.

Sprängning, skjutning med eldvapen, fyrverkeri och 
pyrotekniska varor

17 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen.

18 § Kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket 
vapenlagen får inte användas på offentlig plats.
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Fyrverkeri

19 § Med fyrverkeri menas explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen som avger 
ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål.

20 § Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats utan 
tillstånd av polismyndigheten. Tillståndsgivningen grundar sig på hänsyn till tidpunkt, 
platsens belägenhet och övriga omständigheter såsom risk för skada eller avsevärd 
olägenhet för person eller egendom. Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får 
användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd mellan kl. 22.00 – 02.00 på 
Valborgsmässoafton och Nyårsafton.

Ridning och löpning

21 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår.

Löpning får inte ske i motionsspår när skidspår preparerats.

Avgift för att använda offentlig plats

22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11§, 12 § första stycket, 13§, 15-18 §§, 20-21 §§ döms till penningböter enligt 3 
kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1


